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Termál- és gyógyturizmus

Termál- és gyógyturizmus
Érintett attrakciók:
Kehida Gyógy- és Élményfürdő, Hotel és Élményfalu
A Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdőben a család minden tagja megtalálja a kedvére valót: fedett
és szabadtéri
élményfürdő 2600 m2 vízfelülettel, 13 medencével, 94 méter hosszú csőcsúszda,
00
pezsgőfürdő, jacuzzi-sziget, hullámfürdő, gyermekpancsolók, sodró medence, fejesugró medence,
masszázs-fúvókák, pihenő- és napozóteraszok (naturistáknak is), 3 ha parkosított környezet,
babaúszás, játszóház, gyermekanimációk. A gyógyfürdőben 49 °C-os kénes, minősített gyógyvíz várja
a vendégeket, mely kiválóan alkalmas idegrendszeri, nőgyógyászati, bőrgyógyászati és mozgásszervi
problémák megelőzésére és gyógyítására. A Wellness-oázis a fodrászaton, manikűr-pedikűrön,
szoláriumon, fittness teremen, kozmetikai kényeztető programokon kívül wellness kádfürdők,
anticellulit-, innoreuma kúrák, masszázsok gazdag kínálatával nyújt testi-lelki újjászületést.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

160

100

Lovastanya - Zalaszentlászló
A Keszthely-Kehidakustány régió legnagyobb lovas objektuma, ahol 45 ló áll a lovasok rendelkezésére.
Lovas szolgáltatások a következők: tereplovaglás, napos túrák piknikkel, többnapos lovaglások az
érintetlen természetben, vadászlovaglás, kocsikázás a közeli borospincékhez, kívánság szerint
borkóstolóval, lovas oktatás kezdőknek és haladóknak (futószárazás, díjlovaglás, ugróóra, fogathajtás
oktatása), elméleti és gyakorlati tanfolyamok saját vagy túralóval. Az őszi időszakban gyakorlott
lovasoknak megrendezésre kerül a hagyományos vadászlovaglás, háromnapos program keretében. A
nyári szünet ideje alatt hetes turnusokban táborokat szerveznek 10-17 éves gyerekeknek. Nagyon jól
illeszkedik egy termálturizmus-körútba.

Információ
Tel: +36 (83) 534 501
E-mail: marketing@kehidatermal.hu

Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

51

100

Információ
Tel: +36 (30) 2680 832
www.reithof.hu

Bázakerettye
Sveti Martini Termálfürdő
A sveti martini termálvíz ajánlott izomsérülés, izületi gyulladások, gerinc problémák, reumatikus
betegségek, izomsorvadás gyógyítására és megelőzésére. A fürdőben a vendégek hat medence közül
választhatnak, összesen 1750 m2-nyi vízfelülettel. A fürdő külső és belső 30-35 oC közötti termálvizes
medencékkel rendelkezik. A feltöltődést a vízi effektusok teszik még teljesebbé: gejzírek, vízigombák,
levegő és vízmasszázs, folyó, 90 ülőhely termál masszázzsal és barlang vízeséssel. Azok számára,
akik az aktív fürdőzést kedvelik, az Aqua park kínál sokszínű szórakozási lehetőséget: öt vízicsúszda,
négy víziörvény vízi masszázzsal. A fürdő wellness programja különböző masszázsfajtákat, szaunát,
fürdőket, kozmetikai és fodrász szalont kínál.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

392

400

A 36 oC-os vízzel rendelkező strand- és termálfürdőben két melegvizes élménymedence, pezsgőfürdő
illetve egy hidegvizes medence található. 10 főn felüli diákcsoportoknak 10%-os kedvezményt
biztosítanak.
Bázakerettye kristálytiszta levegője, a Budafai Arborétum, a Vétyemi Ősbükkös, az Olajipari
Kisúzeum, a közeli horgásztavak, az erdei kisvasút mind-mind a testi és lelki kikapcsolódást szolgálják.
A látnivalók megtekintéséhez a Budafaluus Programiroda szakvezetőt biztosít, illetve szervezett
programokat indít.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

60

80

Információ
Tel: +36 (30) 320 3803
www budafaluus hu

Információ
Tel: +385 40 371111
www.toplicesvetimartin.hr

Balaton-Felvidéki Nemzeti Park, Kis-Balaton
Az 14.750 ha kiterjedésű Kis-Balaton a „Nemzetközi jelentőségű vadvizek” jegyzékében is szerepel. Az
eddig megfigyelt közel 250 madárfajon kívül számos – ma már ritka – állat- és növényfaj talál
menedéket ezen a területen. Az érdeklődők számára Balatonmagyaród község határában, a Kányavári
sziget segít betekintést nyerni a Kis-Balaton élővilágába, megízlelni a mocsárvilág hangulatát. Az itt
található két kilátóról távcső segítségével bárki bepillanthat a madárvilág nyüzsgő életébe.
Fenékpuszta közelében található a Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház, ahonnan szakvezetők
csoportokat kísérnek a fokozottan védett területen. A kápolnapusztai bivalyrezervátum a hazánkban
őshonosnak számító bivaly fennmaradásában, génállományának megőrzésében fontos szerepet
játszik, s egyben a faj bemutatásának népszerű központja. Nagyon jól illeszkedik egy termálturizmuskörútba.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

-

100

Információ
Tel: +36 (88) 577 730
www.bfnpi.hu

Az attrakciók együttesen látogathatók:
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Ajánlott csoport
létszám max.:
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iskolai osztályok

